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  َعلَمِين ُحمَمدٌ َعلَمِين ُحمَمدٌ 
  )18احللقة (

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم.
ورســــوله  ،اهللا وســــلم وبــــارك علــــى عبــــده املصــــطفى ونبيــــه اتــــىب صــــلىو ، احلمــــد هللا رب العــــاملني

  .السالم وأمت  الصالةعليه أفضل -د والد آدم سي  ،وخريته من خلقه ،املرتضى
  .السالموأمت  الصالةعليه أفضل -ن نبينا يف حديثنا ع -أيها اإلخوة-بكم  امرحبً 

 -رضــي اهللا عنــه-اســتمر املشــركون يــذيقون بــالًال أنواًعــا مــن األذى والعــذاب حــىت أتــى أبــو بكــر 
مـن  ايتخلصـو بشـرائهم وإعتـاقهم حـىت  ،وقام أبـو بكـر بشـراء الضـعفاء مـن العبيـد واملـوايل ،فأعتقه

  هذا العذاب الذي يلحق م.
 ،إن كنـت البـد سـتعتق؛ فـأعتق األشـداء األقويـاء ،فقال: يا أبـا بكـر -د أيب بكروال-تى والده أف

  عونًا لك. ايكونو حىت  ،ال تعتق هؤالء الضعفاء
 َوَصـــدقَ ) 5( َواتـَقـــى َأْعطَـــى َمـــنْ  فََأمـــا﴿ -وجـــلعـــز -وجـــه اهللا  اذـــإمنـــا أريـــد  ،قـــال: يـــا أيب

  .]7-5 [الليل ﴾ىِلْلُيْسرَ  َفَسنُـَيسُرهُ ) 6( بِاْلُحْسَنى
  رضي اهللا عنه.-أيًضا من الذي أتاهم األذى والضر: خباب بن األرّت 

فيقـول: "أبـو بكـر سـيدنا وأعتـق بـالًال  ،تعظيًمـا شـيديًدا -رضـي اهللا عنـه-عمر كـان يعظـم بـالًال 
  سيدنا".
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وذي وأنـه مل يُـؤَذ أحـد كمـا أ ،يتحدث كثـريًا عـن بـالل وعـن مواقفـه -رضي اهللا عنه-فكان عمر 
فـــإذا يف ظهـــره حفـــر  ،مث حســـر عـــن ردائـــه ،لقـــد أوذيـــُت أشـــد منـــه ،قـــال خبـــاب: ال واهللا ،بـــالل

  وجتاويف.
  قالوا: ما هذا يا خباب؟

واهللا  ،ا تلظى وضـعوا ظهـري عليهـافإذا صارت مجرً  ،قال: "كان يأيت إيل املشركون فيأخذون النار
  ذي خيرج من الظهر.وهو الزيت ال ،ما ُيطفئ هذه النار إال ودك ظهري"

فقال: أريـد  ،حقهم الناسوكان العاص بن وائل كثريًا ما حيبس عن  ،أتى مرة إىل العاص بن وائل
  مايل.

  قال: ال أعطيك مالك حىت تكفر مبحمد.
  قال: واهللا ال أكفر به حىت متوت مث تُبعث.

  قال: إذا بُعثت تأتيين لتأخذ حقك.
ـــَين  َوقَـــالَ  بِآيَاتِنَـــا َكَفـــرَ  الـــِذي َأفـََرأَيْـــتَ ﴿ وجـــل:عـــز -فقــال اهللا   َأطلَـــعَ ) 77( َوَولَـــًدا َمـــاًال  َألُوتـَ

ا اْلَعَذابِ  ِمنَ  َلهُ  َوَنُمد  يـَُقولُ  َما َسَنْكُتبُ  َكال ) 78( َعْهًدا الرْحَمنِ  ِعْندَ  اتَخذَ  َأمِ  اْلغَْيبَ  َمد﴾ 
وهو حياجج الصـحايب اجلليـل خبـاب  مث اآليات اليت نزلت يف العاص بن وائل ،]79-77 [مرمي

  بن األرت.
رضـي -وكانت موالة لعمر بن اخلطاب  ،امرأة يُقال هلا زنرية ،أيًضا األذى مل يقتصر على الرجال

وإذا  ،فكان يضرا ضربًا عظيًما ،وكان عمر قبل اإلسالم شديد البأس على املسلمني ،-اهللا عنه
  فضربوها حىت عمي بصرها. ،ا الضرب عنهمل من ضرا استدعى أبا جهل ليكمل هذ

  قال أبو جهل: لقد أذهبت الالت والعزى ببصرها.
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  وأسأل اهللا أن يُعيد إيل بصري. ،ما أذهبت الالت والعزى بصري ،قالت: ال واهللا
  هلا بصرها. -وعالجل -فما أصبحت إال وقد أعاد اهللا 

وكان مـن بـني هـؤالء عمـار  ،-عليه وسلماهللا  صلى- النيبواستمر األذى والعذاب على صحابة 
فكـان أبـو جهـل  ،خمـزوملبـين  موايلفقد كانوا  ،فقد أوذوا أًذى عظيًما ،بن ياسر وأمه مسية ووالده

 ،يأيت م يف رمضاء مكة فيعذم وجيلدهم ويضرم حىت قتل مسية حبربة طعنها يف قـُُبلها فماتت
  وأرضاها.رضي اهللا عنها -فكانت أول شهيدة يف اإلسالم 

يف هــذه اللحظـة مل يكــن ميلـك مــال وال قــدرة علـى أن يــدافع عــن  -اهللا عليـه وســلم صــلى- النـيب
أمـه  علـىو  فكان مير على عمار بـن يسـار ،لكنه ميلك أن يبشرهم جبنات النعيم ،هؤالء الصحابة
  .»صربًا آل ياسر فإن موعدكم اجلنة«وأبيه ويقول: 
فــتلفظ بــالكفر لكــن قلبــه  ،ضــربًا عظيًمــا حــىت أعطــاهم مــا يريــدونمث ضــربوا عمــار  ،مث قتلــوا والــده

أخشـى  ،قـال: يـا رسـول اهللا ،وأخـربه -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النيبفذهب إىل  ،مطمئن باإلميان
 ُأْكــرِهَ  َمــنْ  ِإال ﴿ وجــل:عــز -واهللا مــا قلتهــا إال وقلــيب مطمــئن باإلميــان؛ فــأنزل اهللا  ،علــى نفســي

ْلُبهُ  يَمانِ  ِئن ُمْطمَ  َوقـَ   .]106: [النحل ﴾بِاْإلِ
  هذه املواقف تدل على ماذا أيها اإلخوة؟

وخاصـة يف  غالبًـا النـاس ،ثبام على مبدأ جديد -رضوان اهللا عليهم-تدل على ثبات الصحابة 
جـل مـن أ ،أن يبقـى حيـاجـل مـن أ ،مـالجـل مـن أ ،قبيلـةجـل هذا الوقت كانوا إمنـا يُقـاتلون مـن أ

علًمــا أنــه هــو ديــن  ،يلــي شــيًئا؛ لكــن هــؤالء يثبتــون علــى ديــٍن هــو جديــد بالنســبة ألهــل مكــةأن 
- النيبويعلمون أن  -وعالجل -لكنهم ثبتوا على دين اهللا  ،-السالمو  الصالةعليهم - األنبياء
  وقد ال يستطيع أن ُخيلصهم. ،قد ال ميلك هلم ضرا وال نفًعا -اهللا عليه وسلم صلى
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هــؤالء الصــحابة كــم مــر علــى  ،وهــو يتحــدث عــن هــذه الفــرتة -رمحــه اهللا-ذا يقــول ابــن القــيم وهلــ
  إسالمهم؟

وبعضــهم أيــام؛ قــال: "إن اإلميــان إذا خالطــت بشاشــته  ،شــهرين؛ أيــام قليلــة ،شــهر ،ســنتني ،ســنة
 ،وَمــن وجــد األنــس بــالقرآن ،مــن وجــد لــذة اإلميــان، وهــذا مــا حــدث ،القلــوب فعــل األعاجيــب"

  ن وجد الطاعة؛ فإنه ال يبغي عنها سبيًال.ومَ 
  ،عنه وكانوا يسـمونه فـىت مكـة وابن املال واجلاه؛ بلغ احلديث ،والنعمةعز مصعب بن عمري ابن ال

فــإذا مــر بطريــٍق قــالوا: لقــد مــر مصــعب بــن  ،يتحــدثون عــن الطيــب الــذي يتطيــب بــه النــاسكــان 
  عمري من هذا الطريق.
عت عنه فقريًا ألن أمه من فخرج من هذه مجيًعا مث أصبح ،ذاء الذي يلبسهكانوا يتحدثون عن احل
  وعال.جل -باهللا  اً غنياملال؛ لكنه هو أصبح 

 اً غنيـقـد تكـون ، »وأفقـر عبـادك إليـك ،اللهم اجعلنا أغـىن خلقـك بـك«هلذا من الدعاء العظيم: 
 لـيس هنـاك بينـك وبـني ،ليس بينك وبـني اهللا صـلة ،صاحب مال وثروة؛ لكنك من الداخل فقري

فيـأيت  ،-سـبحانه وتعـاىل-قلبك ال يطمئن بذكر اهللا؛ بل هو منصرف عـن طاعـة اهللا  ،اهللا عالقة
 اللــهِ  بِـذِْكرِ  َأَال  اللــهِ  بِـذِْكرِ  قـُلُــوبـُُهمْ  َوَتْطَمـِئن  آَمنُـوا الــِذينَ ﴿ وعـال:جــل -هـذا القـرآن فيقـول اهللا 

 28: [الرعد ﴾اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئن[.  
يؤذى وهـو  -اهللا عليه وسلم صلى- النيبكان الصحابة يثبتون على هذا الدين ألم كانوا يرون 

جـــل -يتلمســـون الفـــرج مـــن اهللا  -رضـــي اهللا عـــنهم وأرضـــاهم-وكـــانوا  ،ســـيد مـــن ســـادات قومـــه
  ويعلمون ما أعده اهللا للصابرين. ،-وعال
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 -اهللا عليــه وســلم صــلى- النــيبت الــيت تتنــزل علــى يف هــذا الوقــت يف املرحلــة املكيــة كانــت اآليــا
وأعظــم مــا  ،أعظــم مــا يقــوي القلــب ،-وعــالجــل -حتــث علــى توثيــق الصــلة بــني العبــد وبــني اهللا 

البشر إذا كـان هنـاك تواصـل مسـتمر  ،متصلة -وعالجل -يثبت العبد؛ هو أن تكون صلته باهللا 
فاتصـالك املسـتمر وتواصـلك بـاهللا  ،املثـل األعلـى -وعـالجـل -وهللا  ،تيكأيمعهم جتد أن نفعهم 

- ـالة، ،اإلميـان ،التوحيـد ،يضفي عليـك هـذه القـوة -وعالجلالـذكر؛ كلهـا تعطـي  ،الـدعاء الص
  سبحانه وتعاىل.-القلب قوة عظيمة جتعله يثبت على دين اهللا 

 ،د متاًمـا عـن الـدينومـن سـخرية مـن هنـا أو كلمـة مـن هنـا يبتعـ ،يلتـزم ويسـتقيم الناساآلن بعض 
وقـد  ،وواهللا إن هلذا القرآن لذة ،واهللا إن هلذا الدين حالوة ،وهذا ألن قلبه مل يذق حالوة اإلميان

ذاق طعم اإلميان َمن رضي باهللا ربا وباإلسالم ديًنا ومبحمد «اهللا عليه وسلم:  صلى-قال سيدنا 
  .»نبيا -اهللا عليه وسلم صلى-

من كن فيه وجد ن حالوة اإلميان: أن يكون اهللا ورسوله  ثثال«: السالمو  ةالصالعليه -وقال 
وأن يكـره أن يعـود يف الكفـر بعـد إذ أنقـذه  ،وأن حيـب املـرء ال حيبـه إال هللا ،أحـب إليـه ممـا سـوامها

  .»اهللا منه كما يكره أن يُقذف يف النار
  يف هذه األثناء كانت ا

 َأوِ  ِنْصـَفهُ ) 2( َقِلـيًال  ِإال  اللْيـلَ  قُـمِ ) 1( اْلُمزمـلُ  أَيـَهـا يَـا﴿ وجـل:عـز -تتنزل كقـول اهللا  آلياتا
ــْرتِيًال  اْلُقــْرآنَ  َورَتــلِ  َعَلْيــهِ  ِزدْ  َأوْ ) 3( َقِلــيًال  ِمْنــهُ  انـُْقــصْ  ــْوًال  َعَلْيــكَ  َســنُـْلِقي ِإنــا) 4( تـَ  ﴾ثَِقــيًال  قـَ
 ،لقـــرآن فلـــيقم الليـــل حينمـــا ُخيـــيم بظالمـــهأراد أن جيـــد لـــذة ا نمـــقـــال العلمـــاء:  ،]5-1 [املزمـــل

فيجــد  ،-وعــالجــل -ويكــون هــذا القلــب وهــذا العبــد متصــل بربــه  ،إىل منــامهم النــاسويهجــع 
  نسأل اهللا أن يرزقنا وإياكم لذة القرآن. ،وجيد عليه طالوة ،وجيد له حالوة ،للقرآن لذة
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قد رأوا هـذا الظلـم الـذي حلـق كان بعض الصحابة ومنهم عبد الرمحن بن عوف وبعض الشباب 
وأن يدافعوا عن أنفسهم؛  ،أن يأذن هلم بالقتال -اهللا عليه وسلم صلى- فطلبوا من الرسول ،م

  .»لعل اهللا أن جيعل لنا فرًجا وخمرًجا ،ال عليكم«قال: 
مه صـلوات ريب وسـال-الكـرمي  النـيبيأيت خباب بن األرت وهو حممل باهلموم واآلالم فيقف أمام 

  أال ترى ما حل بنا؟ أال تدُع اهللا لنا؟ أال تستنصر اهللا لنا؟  ،يا رسول اهللا فيقول: -عليه
فُيحَفـر لـه جـل لقـد كـان َمـن كـان قـبلكم يـؤتى بالر «قـال:  -اهللا عليـه وسـلم صـلى- النيبفغضب 

صــده مث يــؤتى بأمشــاط احلديــد مــا دون حلمــه ومفــرق عظمــه؛ مــا ي ،ويــدفن إىل نصــفه ،يف األرض
واهللا ليــتمن اهللا هـذا األمــر حـىت يســري الراكـب مــن  ،ولكـنكم قــوٌم تسـتعجلون ،ذلـك عـن ديــن اهللا

  .»صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال اهللا والذئب على غنمه
لــو ُســئل أي أحــد يف ذلــك الزمــان مــن املســلمني ومــن غــريهم؛ هــل تعتقــدون أن الصــحابة ســتطأ 

اهللا عليــه  صــلى- النــيبج كســرى ويُعطــى ألحــد صــحابة أرجلهــم بــالد فــارس؟ وأــم ســيأتون بتــا 
  وسلم؟

  مل يكن خيطر هذا األمر بباهلم.
وهو  ،منا هو متحيصإودائًما ما ُيصيب األمة من أذى  ،وهلذا نقول أيها اإلخوة: دين اهللا منصور

  وعال.جل بإذن اهللا -استعداد ملرحلة جديدة تكون فيه هذه األمة أقوى وأعظم 
-ونعلــم  ،لكننــا واهللا نعلــم أن اخلــري فيمــا اختــاره اهللا ،إخواننــا اآلن يف ســوريا أمــر عظــيممــا حيــل ب
وسـتعود أرض الشـام شـامًة يف  ،أن إخواننـا إن آجـًال أو عـاجًال سينتصـرون -وعـالجـل بإذن اهللا 

  وعال.جل -هذه األمة العظيمة بإمياا وبعلمها وبدعوا إىل اهللا 
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أن يهـــــاجروا إىل أرض  -اهللا عليـــــه وســـــلم صـــــلى- النـــــيببالصـــــحابة أمـــــرهم األمل واألذى  ملـــــا زاد
وكــان يف مقــدمتهم  ، وأربعــة مــن النســوةهــاجر أحــد عشــر رجــًال  ،رة األوىلجــفكانــت اهل ،احلبشــة

  وزوجته رقية. -رضي اهللا عنه-عثمان بن عفان 
  .»ل اهللا بعد لوطإن عثمان أول َمن هاجر يف سبي«اهللا عليه وسلم:  صلى- النيبيقول 
هلــذا قــد  ،»اذهبــوا إىل احلبشــة فــإن ــا ملــك ال ُيظلــم عنــده أحــد«اهللا عليــه وســلم:  صــلى-قــال 

قـد  -وعـالجل -وهلذا يقول ابن تيمية: "إن اهللا  ،يوجد الظلم عند املسلمني والعدل عند غريهم
  مة إذا كانت تسري بالظلم".وقد ال يؤيد الدولة املسل ،يؤيد الدولة الكافرة إذا كانت تقيم العدل

لكـم فرًجـا  -وجـلعـز - فإن ا ملـك ال ُيظلـم عنـده أحـد؛ حـىت جيعـل اهللا ،اذهبوا إليها«فقال: 
  .»وخمرًجا

رضــوان اهللا علــيهم حــىت حــدث يف مكــة حادثــة عظيمــة وهــي نــزول ســورة الــنجم -بقــَي الصــحابة 
  تفاصيلها. -وجلعز بإذن اهللا -اليت سنري لكم 

مبنه وكرمه أن جيعلنا وإياكم من اهلداة املهتدين، وأن خيتم لنا ولكـم خبامتـة  -وجلعز -أسأل اهللا 
ــد  صــلىالســعادة، وأن جيعلنــا ممــن يســتمع القــول فيتبــع أحســنه، و  اهللا وســلم وبــارك علــى نبينــا حمم

  وعلى آله وأصحابه أمجعني.
 


